
112 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2008

TEP 100
100-watowe przetwornice DC/DC 
o dużej sprawności

R E K L A M A

Nowa seria TEP 100 to obecnie największe 
przetwornice DC/DC do montażu na PCB w ofercie 
firmy Traco. Poza tym, elementy te charakteryzują 

się standardowymi zakresami napięć wejściowych 2:1, 
bardzo dużą sprawnością oraz dobrymi parametrami 

stabilizacyjnymi i EMC.

Seria obejmuje 12 modeli zamkniętych 
w niewielkich metalowych obudowach 
o popularnym formacie half-brick (wymiary 
61x57,9x12,7 mm). Przetwornice charaktery-
zują się zakresem napięć wejściowych 18...36 V 
lub 36...75 V i pojedynczymi wyjściami dostar-
czającymi standardowych napięć od 5 do 48 V. 
Zapewniają izolację galwaniczną od wyjścia od 
wejścia do 2250 VDC (przez 60 s).

Moc wyjściowa wszystkich typów to ok. 
100 W. Dzięki bardzo dużej sprawności, sięga-
jącej typowo 93%, przetwornice mogą praco-
wać w szerokim zakresie temperatur otocze-
nia od –40 do +85°C. Oczywiście, jak zwykle 
w tego typu elementach, pełną wydajność 
wyjścia można osiągnąć w węższym zakresie, 
do około +40...60°C. Granicę tę można pod-
wyższyć stosując radiator, np. oferowany przez 
firmę Traco jako dodatkowe wyposażenie. Inną 
ciekawą opcją, rzadko spotykaną w tego typu 

elementach, jest adapter umożliwiający montaż 
przykręcany, z zaciskami śrubowymi do podłą-
czenia przewodów wejściowych i wyjściowych. 
Stosując go można całkowicie zmienić funkcjo-
nalność przetwornic i znacząco poszerzyć za-
kres ich zastosowań.

Napięcie wyjściowe przetwornic jest dobrze 
stabilizowane. Zmienia się co najwyżej o 0,2% 
wartości nominalnej w całym zakresie zmien-
ności napięcia wejściowego, natomiast przy 
zmianach prądu obciążenia napięcie wyjścio-
we zmienia się co najwyżej o 0,3%. Warto tu 
zaznaczyć, że elementy pracują poprawnie bez 
obciążenia i ostatni parametr dotyczy zakresu 
zmian od 0 do 100% maksymalnego prądu 
wyjściowego. Napięcie wyjściowe można re-
gulować zewnętrznym rezystorem lub poten-
cjometrem w zakresie +10%...–20% wartości 
nominalnej. Dodatkowo przetwornice mają 
końcówki Remote On/Off pozwalające na zdal-

ne włączanie i wyłączanie zewnętrznym napię-
ciem.

Wejścia przetwornic wyposażono w za-
bezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
(wewnętrzna dioda równoległa) oraz przed 
nadmiernym spadkiem napięcia. Wyjścia są za-
bezpieczone przed przeciążeniami i zwarciami 
oraz przed przepięciami. Elementy wyposażono 
również w zabezpieczenie termiczne.

TEP 100 spełniają międzynarodowe normy 
bezpieczeństwa, IEC/EN/UL 60950-1 oraz emi-
sji zakłóceń, EN 55022, przy czym aby spełnić 
wymagania klasy A tego standardu, konieczne 
jest uzupełnienie wbudowanego filtru wejścio-
wego o dodatkowy zewnętrzny kondensator.
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TEP 100

Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek

spol. s r.o. Sp. z o.o., tel. 022 866 41 40
e–mail: amtek@amtek.pl, www.amtek.pl

Szczegółowe informacje o przetwornicach TEP 
100 są dostępne pod adresem:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_tep100.pdf

R E K L A M A

Przetwornice są wykonywane w technologii 
bezołowiowej, zgodnie z unijną dyrektywą 
RoHS. Potwierdzeniem ich jakości i niezawod-
ności jest 3-letnia gwarancja producenta. Typo-
we aplikacje TEP 100 to sprzęt zasilany z baterii 
lub urządzenia o rozproszonej architekturze 
zasilania, używane w szeroko rozumianej tele-
komunikacji, przemyśle i transporcie.

KK

Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic z serii TEP 100

Typ
Napięcie

wejściowe
[V]

Napięcie
wyjściowe

[V]

Maksymalny prąd
wyjściowy

[A]

TEP 100-2411

18...36

5 20

TEP 100-2412 12 8,4

TEP 100-2413 15 6,7

TEP 100-2415 24 4,2

TEP 100-2416 28 3,6

TEP 100-2418 48 2,1

TEP 100-4811

36...75

5 20

TEP 100-4812 12 8,4

TEP 100-4813 15 6,7

TEP 100-4815 24 4,2

TEP 100-4816 28 3,6

TEP 100-4818 48 2,1
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